
แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 วัสดุกำรเกษตร      31,960.00    31,960.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

ดวงดีเกษตรภณัฑ์ ดวงดีเกษตรภณัฑ์ เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 192/2563    
 ลงวันที่ 1 กรกฎำคม 2563

2 จ้ำงเหมำเจ้ำหนำ้ที่      30,000.00    30,000.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

นำยสุวิทย์ ศรีทอง นำยสุวิทย์ ศรีทอง เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 193/2563   
  ลงวันที่ 1 กรกฎำคม 2563

3 วัสดุส ำนกังำน         2,357.00      2,357.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

ร้ำนเทียนโชค  เซอร์วิส ร้ำนเทียนโชค  เซอร์วิส เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 194/2563    
 ลงวันที่ 3 กรกฎำคม 2563

4 วัสดุโฆษณำและ
เผยแพร่

        1,050.00      1,050.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

บริษัท เพอร์เฟ็กต์ ดีไซน ์
กรุ๊ป จ ำกัด

บริษัท เพอร์เฟ็กต์ ดีไซน ์
กรุ๊ป จ ำกัด

เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 195/2563    
 ลงวันที่ 3 กรกฎำคม 2563

5 วัสดุส ำนกังำน         5,600.00      5,600.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

ร้ำนเทียนโชค  เซอร์วิส ร้ำนเทียนโชค  เซอร์วิส เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 196/2563    
 ลงวันที่ 3 กรกฎำคม 2563

6 จ้ำงซ่อมคอมพิวเตอร์         4,040.00      4,040.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

บริษัท สปริิต ไอที จ ำกัด บริษัท สปริิต ไอที จ ำกัด เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 197/2563   
  ลงวันที่ 10 กรกฎำคม 2563

7 วัสดุคอมพิวเตอร์      16,150.00    16,150.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

บริษัท สปริิต ไอที จ ำกัด บริษัท สปริิต ไอที จ ำกัด เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 198/2563    
 ลงวันที่ 10 กรกฎำคม 2563

สรุปผลกำรด ำเนนิกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม  2563
ส ำนกังำนประมงจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

8 จ้ำงจัดพำนพุ่มดอกไม้         1,000.00      1,000.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

แก้วกำรดอกไม้ แก้วกำรดอกไม้ เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

บลิเงินสด                        
ลงวันที่ 10 กรกฎำคม 2563

9 วัสดุโฆษณำและ
เผยแพร่

        2,730.00      2,730.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

บริษัท เพอร์เฟ็กต์ ดีไซน ์
กรุ๊ป จ ำกัด

บริษัท เพอร์เฟ็กต์ ดีไซน ์
กรุ๊ป จ ำกัด

เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 200/2563    
 ลงวันที่ 14 กรกฎำคม 2563

10 จ้ำงเหมำยำนพำหนะ         9,000.00      9,000.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

นำยนจัติรัตน ์จรด ำ นำยนจัติรัตน ์จรด ำ เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 201/2563   
  ลงวันที่ 15 กรกฎำคม 2563

11 วัสดุกำรเกษตร           255.00         255.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

นำยสมพงษ์ ช ำนำญ นำยสมพงษ์ ช ำนำญ เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

บลิเงินสด                        
ลงวันที่ 15 กรกฎำคม 2563

12 วัสดุคอมพิวเตอร์      12,080.00    12,080.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

บริษัท สปริิต ไอที จ ำกัด บริษัท สปริิต ไอที จ ำกัด เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 203/2563    
 ลงวันที่ 22 กรกฎำคม 2563

13 วัสดุคอมพิวเตอร์         5,190.00      5,190.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

บริษัท สปริิต ไอที จ ำกัด บริษัท สปริิต ไอที จ ำกัด เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 204/2563    
 ลงวันที่ 22 กรกฎำคม 2563

14 วัสดุคอมพิวเตอร์      19,560.00    19,560.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

บริษัท สปริิต ไอที จ ำกัด บริษัท สปริิต ไอที จ ำกัด เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 205/2563    
 ลงวันที่ 22 กรกฎำคม 2563

15 วัสดุคอมพิวเตอร์      15,180.00    15,180.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

บริษัท สปริิต ไอที จ ำกัด บริษัท สปริิต ไอที จ ำกัด เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 206/2563    
 ลงวันที่ 22 กรกฎำคม 2563



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

16 วัสดุส ำนกังำน         1,260.00      1,260.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

ร้ำนเทียนโชค  เซอร์วิส ร้ำนเทียนโชค  เซอร์วิส เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 207/2563    
 ลงวันที่ 22 กรกฎำคม 2563

17 วัสดุส ำนกังำน         2,800.00      2,800.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

ร้ำนเทียนโชค  เซอร์วิส ร้ำนเทียนโชค  เซอร์วิส เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 208/2563    
 ลงวันที่ 22 กรกฎำคม 2563

18 วัสดุส ำนกังำน         2,200.00      2,200.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

ร้ำนเทียนโชค  เซอร์วิส ร้ำนเทียนโชค  เซอร์วิส เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 209/2563    
 ลงวันที่ 22 กรกฎำคม 2563

19 วัสดุโฆษณำและ
เผยแพร่

        2,256.25      2,256.25 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

บริษัท เพอร์เฟ็กต์ ดีไซน ์
กรุ๊ป จ ำกัด

บริษัท เพอร์เฟ็กต์ ดีไซน ์
กรุ๊ป จ ำกัด

เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 210/2563    
 ลงวันที่ 22 กรกฎำคม 2563

20 วัสดุโฆษณำและ
เผยแพร่

        1,575.00      1,575.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

บริษัท เพอร์เฟ็กต์ ดีไซน ์
กรุ๊ป จ ำกัด

บริษัท เพอร์เฟ็กต์ ดีไซน ์
กรุ๊ป จ ำกัด

เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 211/2563    
 ลงวันที่ 22 กรกฎำคม 2563

21 จ้ำงเหมำยำนพำหนะ         9,000.00      9,000.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

นำยนจัติรัตน ์จรด ำ นำยนจัติรัตน ์จรด ำ เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 212/2563   
  ลงวันที่ 22 กรกฎำคม 2563

22 วัสดุฝึกอบรม         3,500.00      3,500.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

ดวงดีดิจิตอล ดวงดีดิจิตอล เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 213/2563    
 ลงวันที่ 22 กรกฎำคม 2563

23 จ้ำงจัดพำนพุ่มดอกไม้
แหง้สีแดง

        1,000.00      1,000.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

แก้วกำรดอกไม้ แก้วกำรดอกไม้ เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

บลิเงินสด                         
ลงวันที่ 22 กรกฎำคม 2563



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

24 จ้ำงจัดดอกไม้         1,000.00      1,000.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

เกรำะดอกไม้สด เกรำะดอกไม้สด เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

บลิเงินสด                         
ลงวันที่ 22 กรกฎำคม 2563

25 ซ่อมรถยนต์หมำยเลข
ทะเบยีน กง - 9364 
สฏ.

        4,000.00      4,000.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

ประสงค์ เซอร์วิส ประสงค์ เซอร์วิส เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 214/2563   
  ลงวันที่ 22 กรกฎำคม 2563

26 ซ่อมรถยนต์หมำยเลข
ทะเบยีน ป - 4759 
สฏ.

        4,300.00      4,300.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

ประสงค์ เซอร์วิส ประสงค์ เซอร์วิส เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 215/2563   
  ลงวันที่ 22 กรกฎำคม 2563

27 จ้ำงซักผ้ำ         1,000.00      1,000.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

นำงสุนยี์ จันทมำศ นำงสุนยี์ จันทมำศ เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

บลิเงินสด                       
ลงวันที่ 22 กรกฎำคม 2563

28 เช่ำสถำนที่ในกำรจัด
ประชุม

          700.00         700.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

ส ำนกังำนปลัดกระทรวงฯ 
กระทรวงมหำดไทย

ส ำนกังำนปลัดกระทรวงฯ 
กระทรวงมหำดไทย

เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

บลิเงินสด                        
ลงวันที่ 24 กรกฎำคม 2563

29 จ้ำงเหมำเรือ         4,500.00      4,500.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

นำยสุทธิโชค จุ้นเหง่ นำยสุทธิโชค จุ้นเหง่ เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

บลิเงินสด                        
ลงวันที่ 24 กรกฎำคม 2563

30 จ้ำงซักผ้ำ      10,000.00    10,000.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

นำงสุนยี์ จันทมำศ นำงสุนยี์ จันทมำศ เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

บลิเงินสด                        
ลงวันที่ 30 กรกฎำคม 2563

31 วัสดุคอมพิวเตอร์         2,440.00      2,440.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

บริษัท สปริิต ไอที จ ำกัด บริษัท สปริิต ไอที จ ำกัด เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 216/2563    
 ลงวันที่ 30 กรกฎำคม 2563



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

32 วัสดุส ำนกังำน      12,950.00    12,950.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

ร้ำนเทียนโชค  เซอร์วิส ร้ำนเทียนโชค  เซอร์วิส เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 217/2563    
 ลงวันที่ 30 กรกฎำคม 2563

33 วัสดุส ำนกังำน         8,400.00      8,400.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

ร้ำนเทียนโชค  เซอร์วิส ร้ำนเทียนโชค  เซอร์วิส เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 218/2563    
 ลงวันที่ 30 กรกฎำคม 2563

หมำยเหตุ ใบส้ังซ้ือ/ส้ังจ้ำง เลขที่ 199,202 ยกเลิกกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง 


